
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 
ABERTURA: 01 de abril de 2014, às 10:00hs. (dez horas) 
LOCAL: Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, Nº 350 – Bairro do Jota 
 
Às dez horas do dia 01 do mês de abril ano de dois mil e quatorze, na Sala de Reuniões da 
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Brumadinho, situada à Av. Nossa Senhora 
do Belo Ramo, Nº 350, Bairro Jota, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos 
envelopes contendo a proposta de preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão 
do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº 008/2014, cujo objeto trata da Aquisição 
de móveis, aparelhos e equipamentos hospitalares para o HMJFC mediante fornecimento único. 
 
Presentes a Pregoeira Dionéia da Silva Brito Ozanam, bem como a Equipe de Apoio constituída 
pelos servidores: Juliano Martins Brandão, Jurene de Sales Azevedo ,Erica de Souza Murta, Edinéia 
da C.Martins de Melo, Carolina C.dos Santos Rodrigues , presente também os seguintes licitantes:       
D’ Aquino Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda -EPP, Cirúrgica Diniz Comércio de 
Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda-EPP,   Procimed Hospitalar  e Científica Ltda, Cirúrgica 
Albinos Ltda-EPP, Olidef Cz Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda, Sismatec Indústria 
e Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda, Barrfab Indústria Comércio Importação e 
Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda, Mecsul Indústria, Comércio, Importação e 
Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda, Milliminas Ltda-EPP, Alfa Med Sistemas Médicos 
Ltda, Gigante Recém Nascido Ltda-EPP, Conceitos Comércio de Artigos de Uso Comercial Ltda, 
Vitae Tecnologia em Medicina Ltda, Datamed Ltda, Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda .  
 
Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação (conforme Edital), bem como, o envelope contendo a proposta de preços e a 
documentação de habilitação. Para o devido credenciamento do licitante a duração foi de 50 minutos.  
 
Ato contínuo, a Pregoeira procedeu a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 
enquanto que a Equipe de Apoio verificava a conformidade da mesma com as exigências do edital. 
 
Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com o licitante 
classificado, conforme os critérios estabelecidos no referido Edital, sendo registradas as seguintes 
ocorrências: 
 
Item 05 – Revogado, uma vez que os produtos cotados pelas empresas licitantes não atenderam o 
especificado no edital.  
 
Item 11- Suspenso para verificação da conformidade do produto, por meio de demonstração do 
aparelho, dada a impossibilidade de analisar somente com a descrição do aparelho. 
 
Item 12- As propostas apresentadas pelas empresas Cirurgica Diniz, Alfa, Conceitos e Millliminas 
foram desclassificadas, por cotação de aparelho que não atendeu ao especificado no edital, 
especificamente com relação à duração da bateria. – Adjudicação suspensa para verificação do 
preço de referência em relação àquele proposto neste certame.  
 
Após encerrada a etapa competitiva, foram abertos os envelopes de Documentação das empresas:          
Procimed Hospitalar  e Científica Ltda, Olidef Cz Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares 
Ltda, Barrfab Indústria Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda,  Alfa 
Med Sistemas Médicos Ltda, Gigante Recém Nascido Ltda-EPP, Conceitos Comércio de Artigos de 
Uso Comercial Ltda, Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda ,que após conferência, 
mostraram-se em conformidade com as exigências previstas no item 09 do Edital, sendo efetuada a 
adjudicação dos itens às empresas vencedoras e constantes no mapa de apuração, em anexo.   
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Instados a manifestarem, o representante da empresa Datamed Ltda apresentou intenção de recurso 
alegando que no item 01, as empresas Albinos, Conceitos e Olidef não atendem, na íntegra, o 
descritivo especificado no edital, quanto à quantidade de suporte de cânulas. Também alega que, no 
item 02, o aparelho cotado pela empresa Olidef está em desacordo com o edital, vez não possuir 
display independente ou simultâneo, conforme previsto no edital. Fica aberto o prazo previsto no 
edital para apresentação das razões, ficando desde já os demais intimados para apresentarem as 
contra-razões. 
 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às  15:15  horas. Eu, Pregoeira, lavrei 
o presente registro de acontecimentos que, após de lido e achado conforme, será assinado por mim, 
pela Equipe de apoio, licitantes presentes e não tendo os demais licitantes aguardado pela 
elaboração desta, informando que a mesma será disponibilizada no site www.brumadinho.mg.gov.br 
para consulta dos interessados. 
 
Dionéia da Silva Brito Ozanam - Pregoeira: _____________________________________________ 
 
Juliano Martins Brandão - Equipe de apoio: ____________________________________________ 
 
Jurene de Sales Azevedo:Equipe de apoio-____________________________________________ 
 
Erica de Souza Murta,:Equipe de apoio-_______________________________________________ 
 
Edinéia da C.Martins de Melo:Equipe de apoio-:Equipe de Apoio:___________________________ 
 
Carolina C.dos Santos Rodrigues:Equipe de apoio-______________________________________ 
 
Representante dos Licitantes: 
 
 Procimed Hospitalar  e Científica Ltda:________________________________________________ 
 
Olidef Cz Indústria e Com. de Aparelhos Hospitalares Ltda:________________________________ 
 
Barrfab Ind.Com.Imp.e Exp.de Equipamentos Hospitalares Ltda:_____________________________ 
 
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda:_____________________________________________________ 
 
Gigante Recém Nascido Ltda-EPP:____________________________________________________ 
 
Conceitos Comércio de Artigos de Uso Comercial Ltda:____________________________________ 
 
Datamed Ltda:_____________________________________________________________________ 

 

http://www.brumadinho.mg.gov.br/

